
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI REVISI MELALUI SATU DJA 

 

PROSES PADA SATKER: 

Berikut disampaikan tahapan pengajuan revisi melalui satuDJA (https://satudja.kemenkeu.go.id) 

untuk panduan. 

A. Masukkan “User ID” dan “Password”. 

• Pilih “Tahun Anggaran” yang akan diakses. 

• Klik tombol “Login”.  

• User yang digunakan adalah User Unit yang melakukan pengajuan.  

a. Klik Menu “Revisi Anggaran”. 

b. Klik “Pengajuan Revisi”.  

B. Menu Pengajuan Revisi terdiri dari 3 tahap yaitu Pengajuan, Validasi dan Verifikasi. Tahapan 

proses Revisi pada Kanwil tidak akan muncul sampai seluruh tahap pengajuan pada SatuDJA 

selesai dilakukan oleh satker secara valid. 

1) Lengkapi seluruh informasi Surat Pengajuan Revisi 

2) Pastikan kewenangan Satker telah sesuai (Kanwil DJPBN). 

3) Lakukan checklist kelengekapan Dokumen Usulan Revisi 

4) Klik Tombol “Lanjut” 

5) Klik “Browse” untuk mencari file 

6) Pilih File (format File ADK adalah file berekstensi *.sTA,  TA= tahun anggaran. yaitu Backup 

data persatker-Kirim data SPAN, contoh: d01_01503_00_630931_1.s19) 

7) Klik “Upload” untuk mengupload File, “Remove” Untuk menghapus file. 

8) Klik tombol “Submit”.  

  

C. Validasi Dokumen  

1) Pastikan informasi dan kelengkapan dokumen usulan revisi sudah benar dan lengkap 

2) Setelah proses validasi selesai (status dokumen yang valid akan di tunjukan dengan tombol 

berwarna hijau bertuliskan “valid”) klik tombol “Lanjut”.  

Ket :  

Jika terdapat dokumen yang tidak valid, keterangan terkait dokumen tersebut dapat dimonitor 

melalui submenu Monitoring Revisi. Untuk mengetahui detail mengenai dokumen yang tidak 

valid, klik simbol "X" maka akan muncul detail informasi mengenai dokumen tersebut.  

 

D. Verifikasi data.  

1) Klik Tombol “Permintaan Kode OTP” (One Time Password).  

2) Kode OTP akan dikirimkan melalui SMS ke Nomor selular PIC Satker Terkait yang dapat di 

lihat di dalam Kolom Profile (box Merah).  

3) Setelah Kode OTP diterima dan di input kedalam form klik tombol “Proses Verifikasi OTP”. 

Kode OTP hanya berlaku selama 1 jam, saat kode OTP tidak di input setelah lebih dari 1 jam 

maka satker harus melakukan permintaan kode OTP kembali  



4) Status Kode OTP yang valid ditunjukan dengan status bar berwarna hijau bertuliskan “Valid”   

5) Setelah proses validasi OTP selesai klik tombol “Submit” maka proses pengajuan revisi telah 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


